
Här följer några frågor som vi fått från våra medlemmar. 

Vad innebär krislägesavtalet?  

Krislägesavtalet innebär att arbetstiden utökas till 48 timmar per vecka. Arbetstidslagen 
gäller inte. Istället för ordinarie lön så blir timersättningen 220% av ordinarie lön. 
Krislägesavtalet ersätter ordinarie kollektivavtal varför arbete kan schemaläggas såväl 
vardag som helgdag och nätter. Ordinarie jourersättning gäller inte. 

Krislägesavtalet kan aktiveras för enskilda kliniker under en 4 veckors period och komma att 
förlängas vid behov 

Lönerevisionen är uppskjuten till oktober, får jag min löneökning retroaktivt? 

Det finns inget beslut taget än om vad som gäller men SLF kommer att förhandla för att 
lönerevisionen ska ske retroaktivt. Alternativt så kan löneökningen kompenseras för den 
försenade avtalsrörelsen. 

Hela avtalsrörelsen är uppskjuten till hösten och det är därför oklart hur lönerevisionen 
kommer att hanteras. Det är Läkarförbundet centralt som sköter och vi får helt enkelt vänta in 
vad de resulterar i. 

Kan arbetsgivaren lägga ut extra jourer/övertid "hur de vill" utifrån att "extra övertid" 
anses ha uppstått? 

Arbetsgivaren ska lösa oförutsedda problem genom att diskutera tex lokalt kollektivavtal om 
högre uttag av övertid med lokalföreningen när den allmänna övertiden förbrukats. 
Alternativen att lösa problemen genom rekrytering, inhyrning av personal eller andra 
organisatoriska åtgärder ska också vara prövade först. 

I läget som vi befinner oss i nu kan det vara så att vi har passerat vad som är "normalt" och 
att arbetsgivaren snart tex övergår till att aktualisera nödfallsövertid. 

Har jag rätt till övertidsersättning under rådande situation?  

Region Halland har i många anställningsavtal förmarkerat att läkare ej har rätt till 
övertidsersättning. Tyvärr så har de flesta läkare därför inte rätt till övertidsersättning men det 
är något som HLF arbetar med. 

Vår förhandlingschef nämnde att det finns någon form av "9-dagarsregel" när man 
börjar tillämpa förskjuten arbetstid, och att det sedan blir "nytt" schema efter det. Vem 
kan förklara det? 

Om schemat ändras inom 9 dagar så har du rätt till kort varsel ersättning om det är så att du 
blir beordrad till att jobba det nya schemat. Om schemaändringen utlyses 10 dagar före 
passet så gäller ordinarie lönesättning.  

För dag som skulle varit fridag enligt näst föregående schema utgår ett tillägg om 64,4% av 
timlönen och för övrig tid som skulle varit fritid 32,3% av timlönen. Under de två första 
dagarna höjs tillägget med 50%. Tillägg utges under 10 dagar från tillsägelse om nytt 
schema. Om ändringen gäller för en viss tid utges inte tillägget vid återgång till näst 
föregående schema. 



Jag har fått beviljad semester, kan arbetsgivaren återta den med motiveringen att jag 
behövs i arbete under den rådande COVID-19 situationen.  

Redan beviljad semester kan som huvudregel inte återtas men arbetsgivaren kan vid en 
epidemi i undantagsfall återta en beviljad semester eller en redan påbörjad semester. Om 
arbetsgivaren ändrar förläggningen med vetskap om att du då inte kan genomföra en bokad 
resa riskerar arbetsgivaren att få betala skadestånd motsvarande resans värde, ibland också 
ett allmänt skadestånd. Förläggs din semester till annan tid än juni-augusti har du rätt till 
kompensation kring detta. Blir detta aktuellt kommer förhandling ske med mellan Hallands 
läkarförening och arbetsgivaren.  

Kan arbetsgivaren beordra mig att arbeta med andra arbetsuppgifter som ligger 
utanför både det ordinarie arbetet och avtalsområdet?  

I nuvarande situation med snabb smittspridning av covid-19, är frågan om att säkra 
bemanning i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre 
arbetsbelastning än vanligt, medan andra har ett högre behov av bemanning. 

Arbetsledningen behöver därför beordra övertid, byta scheman, och personal kan tillfälligt 
behöva byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap. 
Men man behöver även se över möjligheter till att arbetstagare kan hjälpa till där de behövs 
mest. 

Förändringar gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i 
första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren och genom dialog. 

Det är därför viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. 
Lika viktigt är det att arbetsgivaren också tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har 
och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra. 

 

FRÅGOR GÄLLANDE SKYDDSUTRUSTNING OCH RISKGRUPPER 

Vad händer om skyddsutrustningen tar slut, är jag skyldig att jobba då? 

Arbetsmiljön måste vara i fokus, du ska inte jobba med risk för att smitta dig själv eller andra. 
Skyddsombudet och arbetsgivaren måste snabbt uppmärksammas. Brist på eller undermålig 
utrustning är ett allvarligt hot mot arbetsmiljön. Skyddsombud kan med stöd av 
arbetsmiljölagen begära att åtgärder vidtas. Ett skyddsombudsstopp kan också bli aktuellt 
om risken innebär en ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”. 

Det kan väl vara ett arbetsmiljöbrott att tvinga anställda att arbeta utan 
skyddsutrustning? Tänk om någon anställd dör? 

Ja, om en arbetstagare skulle skadas eller avlida i arbetet så kan det inledas en 
förundersökning och därefter väckas åtal rörande arbetsmiljöbrott. För åklagaren gäller det 
att visa att om den skyddsansvariga gjort vad han borde enligt lagen, så skulle olyckan med 
hög grad av sannolikhet inte hänt. För en fällande dom måste också oaktsamheten som 
orsakat olyckan vara tillräckligt klandervärd. 

Läs mer om arbetsmiljöbrott hos Åklagarmyndigheten. 



Vad gör jag om jag blir utsatt för smitta på grund av bristande skydd/rutiner i arbetet? 
(allvarligt tillbud) eller vad gör jag om jag blir utsatt för Covid-19 och blir sjuk? 
(allvarlig arbetsolycka) 

Om du som medarbetare blir utsatt för smitta på grund av bristande skyddsutrustning eller 
bristande rutiner så har arbetsgivaren skyldighet att dokumentera detta. 
Dokumentationsskyldighet åligger arbetsgivaren inom 24h vid misstänkt smitta (allvarligt 
tillbud) eller konstaterad smitta (allvarlig arbetsolycka). Detta står i 11 § Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (2018:4) om smittrisker. Du kan likna detta med att du stuckit dig på en nål från 
en patient och anmäler detta som ett tillbud på intranätet. Har du blivit sjuk av Covid -19 
genom jobbet och fått allvarliga symptom, lidande eller kvarstående besvär så räknas det 
som en arbetsskada. Medarbetaren som då blivit smittad ska själv anmäla arbetsskada till 
AFA Försäkring.  

Kan arbetsgivaren omplacera mig om jag har en kronisk sjukdom och därmed är en 
riskpatient eller har en nära anhörig som är riskpatient? 

I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår att ta hänsyn till olika individers hälsa och 
livssituation. Har du en kronisk eller underliggande sjukdom som innebär risk för dig ska 
anpassningar göras för att förhindra att du blir sjuk. Prata med din arbetsgivare eller ditt 
skyddsombud. Du bör även konsultera din läkare och Försäkringskassan om du kan komma 
att tillhöra dem som kan få förebyggande sjukpenning eller högriskskydd från 
Försäkringskassan. 

Jag är gravid, bör jag vidta särskilda försiktighetsåtgärder?  

Folkhälsomyndigheten uttrycker sig enligt följande:  

“Det finns få studier på gravida med covid-19. Jämförelser med andra sjukdomar orsakade 
av SARS-coronavirus och MERS-coronavirus visar att covid-19 medför färre komplikationer 
hos gravida. 

Som med alla lunginflammationer kan risken för allvarlig sjukdom vara något större, särskilt i 
slutet av graviditeten. Det finns få rapporteringar av barn som blivit smittade under graviditet 
eller förlossning. 

För närvarande finns det alltså begränsad information om covid-19 och graviditet. Vi 
rekommenderar att gravida kvinnor vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla 
smittsamma sjukdomar.” 

Regionen anser inte att det finns någon ökad risk för gravida men enskilda kliniker vidtar 
försiktighetsprinciper och anser att gravida from tredje trimestern ska ses som 
högriskpatienter och undvika att arbeta med coronasmittade patienter.  

HLF förhandlar med regionen om att alla gravida på egen begäran ska kunna få befrielse 
från arbete med coronapatienter oavsett graviditetslängd.  

Prata med din arbetsgivare eller ditt skyddsombud om vad som gäller på din klinik.  
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